
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 15/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  06 de Julho de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.30 horas  
Aprovada em:  13 de Julho de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– PASSEAL – ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, LDA – CARTÕES 
DE LIVRE-TRÂNSITO PARA A PRAIA DA ARRIFANA – ALJEZUR ------  
– PLANOS DE PORMENOR DO ESPARTAL – PROPOSTA -----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– JOÃO CARRILHO BERNARDO – Construção de habitação – 
Urbanização dos Malhadais – Terceira Fase – Odeceixe – 
dezoito de Junho de dois mil e dez -------------------  
– EDGAR JOSÉ TEIXEIRA SOARES E ANA CATARINA CRAVEIRINHA 
MARIA – Construção de habitação – Loteamento Municipal de 
Maria Vinagre – Lote dezasseis – Rogil – vinte e três de 
Junho de dois mil e dez ---------------------------  
– LILIANA PATRÍCIA DE JESUS CATARINO E VALTER MANUEL 
SERAFIM MARREIROS – Construção de habitação – Loteamento 
Municipal de Maria Vinagre – Rogil – vinte e três de Junho 
de dois mil e dez --------------------------------  
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– SILVIE JEANNE GHISLAINE DIRCKx – Alteração de utilização – 
Habitação/Turismo no Espaço Rural – Monte das Moças – 
Bordeira – vinte e quatro de Junho de dois mil e dez -----  
– JOÃO PAULO DOS SANTOS LOURENÇO – Construção de 
habitação – Rua da Boavista – Carrapateira – Bordeira – 
vinte e oito de Junho de dois mil e dez ---------------  
– MÁRIO PAULO SOUSA RODRIGUES NOVAIS – Construção de 
habitação – Rua das Cabeças, vinte e nove – Aljezur – vinte 
e nove de Junho de dois mil e dez -------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e dois de Junho 
de dois mil e dez. --------------------------------  
PONTO DOIS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia cinco 
de Julho de dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS – GABINETE DO 
PRIMEIRO-MINISTRO: – Foi apresentado o ofício número 
quatro mil cento e sessenta e cinco, datado de dezoito de 
Junho do corrente ano, enviando resposta ao ofício número 
cinco mil oitocentos e oitenta e seis, remetido por esta 
Autarquia no passado dia quinze de Junho, acerca do Centro 
de Assistência Social Polivalente de Aljezur e informando que 
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o mesmo foi transmitido ao Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social. -------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
dar conhecimento da presente comunicação à Santa Casa da 
Misericórdia de Aljezur. -----------------------------  
REVISTA ALGARVE MAIS: – Foi apresentado o ofício número 
cento e vinte e um, datado de vinte e oito de Junho do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um patrocínio, com 
vista à realização do Concurso de Beleza – “Miss Algarve 
Mais dois mil e dez”. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível apoiar a iniciativa. ------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS 
VERDES”: – Foi apresentado o ofício datado de oito de Junho 
do corrente ano, enviando cópia das perguntas dirigidas aos 
Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Regional, sobre os investimentos no perímetro de rega do Mira 
e Lagoas temporárias do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, subscritas pela Deputada Heloísa 
Apolónia. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o e-mail datado de quinze de Junho do corrente 
ano, enviando informação acerca da Proposta de Lei número 
vinte e seis barra XI – PEC – Programa de Estabilidade e 
Crescimento. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício datado de quinze de Junho do corrente 
ano, informando da admissão do sócio Noel Alberto Viana 
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Pedro, cônjuge da sócia, Marta Carina Marques Loução, com 
efeitos a um de Julho do presente ano. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar na quota 
do referido sócio, através da concessão de um subsídio 
mensal no valor de sete euros, com efeitos a um de Julho. -  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada cópia da acta referente à reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia sete de Junho. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o fax número mil setecentos e dois, datado de 
dezassete de Junho do corrente ano, informando que, em 
reunião do Conselho Directivo, foi deliberado que os vigilantes 
daquela Associação, adstritos ao Município de Aljezur, tomarão 
o almoço na cantina dos Serviços Sociais desta Autarquia. ---    
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número oito, datado de vinte e dois de 
Junho do corrente ano, enviando cópia da acta da reunião da 
Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia vinte e 
seis de Abril. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
BTRIZ MAGAZINE: – Foi apresentado o e-mail datado de 
dezassete de Junho do corrente ano, apresentando proposta 
com vista à produção da segunda edição do Guia Informativo 
e Demonstrativo de Aljezur, relativo às actividades económicas 
e à história do Município. ---------------------------  
Não obstante reconhecer a importância da iniciativa, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, considerar que não está na sua 
esfera de decisão e acção a emissão da declaração solicitada.  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o ofício 
número cento e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e 
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nove, datado de quinze de Junho do corrente ano, solicitando 
que lhes seja indicado se esta Autarquia mantém a decisão 
proferida anteriormente acerca da indicação do Presidente do 
Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Barlavento (ACES Barlavento). ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão 
tomada anteriormente e indicar o nome da Vereadora da 
Câmara Municipal de Portimão, Doutora Isabel Guerreiro Bica, 
para Presidente do Conselho da Comunidade do Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACES) do Barlavento ------------  
ESTRADAS DE PORTUGAL, SA: – Foi apresentado o ofício 
número trinta e seis mil seiscentos e quarenta e um, datado 
de vinte e sete de Maio do corrente ano, enviando 
esclarecimentos acerca do projecto de execução da Variante 
de Aljezur e EN cento e vinte. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
duzentos e um mil e seis, datado de quinze de Junho do 
corrente ano, enviando cópia da minuta do Protocolo a 
estabelecido entre a Presidência do Conselho de Ministros, o 
Ministério da Defesa Nacional e o Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, no 
âmbito do emprego da engenharia militar em missões de 
interesse público. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e quarenta e oito, datado de catorze de Junho 
do corrente ano, enviando cópia da factura número 
quatrocentos e cinquenta e um, no valor de vinte e dois mil 
e quatrocentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos, da 
empresa Mafaldo & Vilhena Construção Civil, Lda, referente à 
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empreitada de Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição 
de novo Equipamento de Cozinha da Casa da Criança de 
Rogil, no âmbito do Programa MASES e solicitando um 
adiantamento da referida verba para liquidação da mesma. ---  
No âmbito do ofício acima identificado, o qual vem 
acompanhado do Auto de Medição número cinco, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança 
do Rogil uma verba, no montante de vinte e dois mil e 
quatrocentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos, para 
fazer face ao pagamento da referida factura. -------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que o valor agora 
transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o 
Centro Distrital de Segurança Social de Faro promova o 
devido pagamento da factura. ------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e cinquenta, datado de catorze de Junho do 
corrente ano, enviando cópia da factura número quatrocentos e 
sessenta e oito, no valor de dezanove mil setecentos e doze 
euros e vinte e seis cêntimos, da empresa Inforzur – Material 
de Escritório, Informático e Serviços, Lda, referente à 
aquisição de equipamento da Creche de Odeceixe e solicitando 
um adiantamento da referida verba para liquidação da mesma.  
No âmbito do ofício acima identificado, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, transferir para a Casa da Criança do Rogil 
uma verba, no montante de dezanove mil setecentos e doze 
euros e vinte e seis cêntimos, para fazer face ao pagamento 
da referida factura. --------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que o valor agora 
transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o 
Programa Pares II promova o devido pagamento da factura. --  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado a carta datada de vinte e um de Maio do 
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corrente ano, solicitando apoio para comparticipação de um 
estágio profissional – Área de Animador Sócio/Cultural, a 
Joana Filipa Jesus da Visitação, a decorrer naquela 
Associação. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
APAC: – Foi apresentado o ofício número dezoito, datado de 
quinze de Junho do corrente ano, agradecendo a oferta de 
publicações para a Biblioteca daquela associação. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e noventa e três, 
datado de dezassete de Junho do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado a apoiar a realização do 
terceiro Torneio de Golf, que terá lugar no próximo dia 
dezoito de Julho, assim como a divulgação do mesmo. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível apoiar a iniciativa. ------------------------  
SANTANDER TOTTA: – Foi apresentado o ofício datado de um 
de Junho do corrente ano, enviando proposta de revisão de 
Protocolo Colectivo, resultante das alterações de mercado, 
provocadas pela actual conjuntura económica. -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da 
proposta de revisão de Protocolo Colectivo, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricados ficam arquivados no 
respectivo processo. -------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o fax número mil oitocentos e cinquenta e quatro, datado de 
vinte e três de Junho do corrente ano, solicitando a atribuição 
de um subsídio, no montante de mil duzentos e cinquenta 
euros, destinado a fazer face a despesas inerentes à 
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realização do Intercâmbio Internacional “Cultures and 
Landscapes on Stage”. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
PONTO QUATRO – CONVITE DA FCCIAS – FEDERAÇÃO DE 
CÂMARAS DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA AMÉRICA DO SUL 
AO MUNICÍPIO DE ALJEZUR, PARA QUE ESTE SEJA MEMBRO 
DO CONSELHO HONORÍFICO INSTITUCIONAL DA 
REPRESENTAÇÃO DAQUELA FEDERAÇÃO EM PORTUGAL: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e trinta e quatro, datado 
de nove de Junho do corrente ano, convidando o Municipio 
de Aljezur para que este seja Membro do Conselho Honorífico 
Institucional da representação da Federação de Câmaras de 
Comércio e Indústria da América do Sul em Portugal e 
enviando minuta de proposta de Memorando de Intenções, 
para apreciação. ----------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número trinta e dois 
barra dois mil e dez, do Gabinete de Planeamento e Controlo 
de Gestão, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o 
convite feito para ser Membro do Conselho Honorífico 
Institucional da representação da Federação de Câmaras de 
Comércio e Indústria da América do Sul. ----------------  
PONTO CINCO – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA – ACESSO AO 
TERRENO SITO EM CARRAPATEIRA, INSCRITO NA MATRIZ SOB 
O ARTIGO NÚMERO TRINTA, DA SECÇÃO N – FREGUESIA DE 
BORDEIRA E MUNICIPIO DE ALJEZUR: – Pelo Senhor 
Presidente foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ACESSO AO TERRENO SITO EM CARRAPATEIRA, INSCRITO NA 
MATRIZ SOB O ARTIGO NÚMERO TRINTA, DA SECÇÃO N – 
FREGUESIA DE BORDEIRA E MUNICIPIO DE ALJEZUR ---------  
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Aquando da permuta ocorrida entre Joaquim Inácio Pacheco, 
Maria Inácia Marreiros Batista e Joaquim António Batista, em 
que a Câmara Municipal de Aljezur permutou o prédio urbano 
de sua propriedade e destinado a habitação, sito em 
Palheirinho – Aljezur, por um prédio rústico sito em Cerca da 
Alcaria e pertencente aos primeiros outorgantes, que viria a 
dar origem ao Loteamento Municipal da Carrapateira, permuta 
esta decidida por deliberação de Câmara de oito de Outubro 
de mil novecentos e noventa e três, ficou ainda acordado 
verbalmente entre as partes constituir acesso ao referido 
prédio, inscrito na matriz predial sob o artigo trinta – Secção 
N, da freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur, tal como 
constante na informação em anexo. --------------------  
Neste âmbito, por forma a cumprir o atrás exposto, bem 
como por forma a não deixar o prédio “encravado”, proponho 
que a Câmara delibere responsabilizar-se pela abertura de 
uma passagem com três metros de largura, conforme planta 
de localização anexa, num prazo de seis meses.” ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e dar conhecimento da mesma ao interessado. -----  
 

III – Cemitérios 
 

PONTO UM – AUGUSTO CUSTÓDIO FRAGOSO: – Foi 
apresentado o requerimento em que Augusto Custódio Fragoso 
vem solicitar autorização para a inumação de dois cadáveres 
na campa número duzentos e vinte e cinco, do Cemitério 
Municipal de Aljezur, sendo que, para esse efeito, a primeira 
inumação será feita em caixa metálico e que a referida campa 
deverá ter mais cinquenta centímetros de profundidade. ------  
Face ao teor constante na Informação número cinquenta e 
quatro, datada de vinte e um de Junho do corrente ano, da 
Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, informar o requerente que não vê inconveniente 
na solicitação feita, caso à data dos óbitos não se verifique 
impedimento legal. --------------------------------  
 

IV – Cultura 
 

PONTO UM – COBRANÇA DE ENTRADAS NO MUSEU DO MAR E 
DA TERRA DA CARRAPATEIRA – PROPOSTA: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

V – Educação  
 

PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL DE 
LAGOS (AEIL) – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 
PROJECTO PARA INSTALAÇÃO DE ESCOLA INTERNACIONAL EM 
ALJEZUR: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO SUPERFICIE À ASSOCIAÇÃO DE 
EDUCAÇÃO INTERNACIONAL DE LAGOS -------------------  
A Associação de Educação de Lagos, entidade privada sem 
fins lucrativos com o NPC quinhentos e nove milhões cento e 
noventa e três mil oitocentos e trinta e oito, pretende instalar 
na freguesia de Aljezur, concelho de Aljezur, uma Escola 
Internacional dirigida a alunos do terceiro ciclo e ensino 
secundário, de acordo com Planos de Estudo ingleses. -----  
Sendo responsabilidade e competência da Direcção Regional de 
Educação do Algarve a respectiva autorização de 
funcionamento, a qual já foi solicitada e segue trâmites 
naquela entidade, têm-se desenvolvido reuniões entre o 
Município de Aljezur, a Direcção Regional de Educação do 
Algarve e a Associação de Educação Internacional de Lagos, 
promotores do projecto. -----------------------------  
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Nestas reuniões ficou claro que há vontade por parte dos 
promotores, em arrancar com o projecto já no ano lectivo dois 
mil e dez – dois mil e onze, apenas com alunos do terceiro 
ciclo, funcionando em instalações provisórias, de tipo modular, 
a implantar de imediato. ----------------------------  
Ficou claro também, que a Associação de Educação 
Internacional de Lagos pretende dar início à construção do 
edifício definitivo, dotado das condições necessárias e exigidas 
para este tipo de ensino, já para alunos do terceiro ciclo e 
de nível secundário. A Associação de Educação Internacional 
de Lagos propõe-se ter a construção definitiva pronta a 
funcionar no início do ano lectivo de dois mil e onze – dois 
mil e doze. -------------------------------------  
Havendo parecer positivo e interesse por parte da Direcção 
Regional de Educação do Algarve, na criação da Escola 
Internacional em Aljezur, a Associação de Educação 
Internacional de Lagos pede o apoio do Município de Aljezur 
para este projecto, através da cedência do terreno onde ficará 
instalado o equipamento. Este apoio terá contrapartidas para o 
município, designadamente na cedência de espaços da Escola 
para o desenvolvimento de actividades de índole social e 
educativa, promovidas pelo Município de Aljezur e outras a 
determinar e protocolar. -----------------------------  
Considerando a mais valia que representa para o concelho a 
implantação de uma Escola Internacional; ----------------  
Considerando o interesse público de um projecto desta 
natureza, quer pela criação de emprego, quer pela 
atractividade sobre o concelho; -----------------------  
Considerando ainda que para o Município de Aljezur é 
relevante o desenvolvimento do projecto, salvaguardando os 
interesses e os benefícios para o concelho; --------------  
PROPONHO, --------------------------------------  
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A cedência em regime de direito de superfície à Associação 
de Educação Internacional de Lagos, de uma parcela de 
terreno com a área de dois mil metros quadrados, sita em 
Barrada, Igreja Nova, pelo prazo de cinquenta anos. -------  
O estabelecimento de um protocolo com a Associação de 
Educação Internacional de Lagos e preferencialmente, também 
com a Direcção Regional de Educação do Algarve, que defina 
as responsabilidades e os benefícios para as partes, bem 
como as seguintes condições: ------------------------  
– Apresentação da autorização de funcionamento a prestar 
pela Direcção Regional de Educação do Algarve, a qualquer 
título e sempre que renovada; ------------------------  
– Apresentação do estudo prévio da solução provisória a 
instalar (módulos), até quinze de Agosto, nele constando as 
devidas ligações às infra-estruturas básicas (energia eléctrica, 
águas e saneamento), da responsabilidade da Associação de 
Educação Internacional de Lagos; ---------------------  
– Definição do prazo máximo para funcionamento das 
instalações provisórias de tipo modular; -----------------  
– Definição clara do prazo máximo para conclusão da 
construção definitiva; -------------------------------  
O incumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas, 
logo que protocoladas, ditará a reversão imediata da parcela 
de terreno a ceder em regime de direito de superfície.” -----  
No âmbito da Proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conforme se indica: ----------------------  
Um – Ceder em regime de direito de superfície, pelo período 
de cinquenta anos, à Associação de Educação Internacional de 
Lagos, a título gratuito, de uma parcela de terreno com a 
área total de dois mil metros quadrados a destacar dos 
prédios rústicos, sitos em Barrada, Igreja Nova, conforme 
abaixo se indica:- --------------------------------  
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a)Quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados a 
destacar do prédio inscrito na matriz sob o artigo cento e 
noventa e seis da Secção AR, da freguesia e concelho de 
Aljezur;- ---------------------------------------  
b)Mil quinhentos e trinta e seis metros quadrados a destacar 
do prédio inscrito na matriz sob o artigo cento e oitenta e 
nove da Secção AR, da freguesia e concelho de Aljezur;- --  
c) A parcela de terreno fica a confrontar do Norte, Sul, 
Nascente e Poente com Terrenos do Município de Aljezur.- --   
Dois – Na escritura de constituição de direito de superfície 
deverá constar o seguinte clausulado: ------------------  
a) – Apresentação de autorização de funcionamento a prestar 
pela Direcção Regional de Educação do Algarve, a qualquer 
título e sempre que renovada; ------------------------  
b) – Definição do prazo máximo para funcionamento das 
instalações provisórias de tipo modular, que se estabelece até 
trinta e um de Dezembro de dois mil e onze; -----------  
c) – Definição clara do prazo máximo para conclusão da 
construção definitiva, que se estabelece até trinta e um de 
Dezembro de dois mil e onze; -----------------------  
d) – O incumprimento de qualquer uma das cláusulas 
estabelecidas, ditará a reversão imediata da parcela de 
terreno, a ceder em regime de direito de superfície, revertendo 
para o Municipio de Aljezur todas as infraestruturas e outras 
benfeitorias que tenham sido implantadas na mesma. Em caso 
de falência, insolvência ou dissolução da Associação de 
Educação Internacional de Lagos, todas as infraestruturas e 
outras benfeitorias que tenham sido implantadas, reverterão 
igualmente para o Municipio de Aljezur. -----------------  
e) – Não será autorização a alienação do direito de 
superfície. ---------------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, determinar a 
apresentação do estudo prévio da solução provisória a instalar 
(módulos), até quinze de Agosto, nele constando as devidas 
ligações às infraestruturas básicas (energia eléctrica, águas e 
saneamento), da responsabilidade da Associação de Educação 
Internacional de Lagos. -----------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – CESTA RECHEADA – UNIPESSOAL, LDA: – Foi 
apresentada a informação número trinta e um barra dois mil e 
dez, do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, 
informando que, tendo sido atribuído em onze de Dezembro 
de dois mil e sete, o Lote número catorze A – Primeira 
Fase, da Zona Industrial da Feiteirinha à Empresa Cesta 
Recheada Unipessoal, Lda, a mesma não está dando 
cumprimento às respectivas Normas. -------------------  
Face ao teor da informação supra mencionada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que é sua intenção 
declarar a caducidade da atribuição do Lote número catorze A 
– Primeira Fase, da Zona Industrial da Feiteirinha, podendo a 
empresa em causa, no prazo de trinta dias, nos termos do 
artigo cento e um do Código do Procedimento Administrativo, 
dizer o que tiver por conveniente sobre o assunto. --------  
PONTO DOIS – PROJECTO DE ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO DA 
BARRADA – ALVARÁ NÚMERO QUATRO BARRA NOVENTA E 
SETE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a 
inquérito público pelo prazo de trinta dias, nos termos do 
número dois, do artigo vinte e sete do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, conjugado com o artigo décimo do 
Regulamento de Urbanização e Edificação e de Liquidação de 
Taxas e Compensações, a proposta de Projecto de Alteração 
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do Loteamento da Barrada, a que corresponde o Alvará 
número quatro barra noventa e sete. -------------------  
PONTO TRÊS – FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE INFRA-
ESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS MALHADAIS – 
SEGUNDA FASE – PROSPECTIVA, PROJECTOS, SERVIÇOS E 
ESTUDOS, LDA. – CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: 
– Face ao teor constante na Informação número trinta e um 
barra dois mil e dez, do Director do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
Propectiva – Projectos, Serviços, Estudos, S.A, através da 
garantia bancária emitida pelo Banco Millennium BCP, SA, no 
valor de dois mil duzentos e oitenta euros, referente à 
Fiscalização da Empreitada de Infraestruturas do Loteamento 
Municipal dos Malhadais – Segunda Fase, não existindo 
cauções prestadas em dinheiro. -----------------------  
 

VII – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – 
Foi apresentado o ofício número nove, datado de trinta e um 
de Maio do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio, no montante de oitocentos e oitenta e oito euros, 
destinado a fazer face a despesas inerentes à modalidade 
Ténis de Mesa. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 
da verba solicitada, no montante de oitocentos e oitenta e oito 
euros. -----------------------------------------  
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO NA VILA DE 
ODECEIXE – PROPOSTAS: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
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“PROPOSTA -------------------------------------  
ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NA VILA DE ODECEIXE E NÚCLEO 
URBANO DA PRAIA DE ODECEIXE -----------------------  
No âmbito do ordenamento de trânsito, foi promovida uma 
reunião com a Junta de Freguesia de Odeceixe, o comando 
da GNR do Posto de Odeceixe e a Câmara Municipal de 
Aljezur de forma a corrigir algumas situações, criar nova 
sinalética e reordenar o trânsito nalgumas áreas específicas do 
núcleo urbano de Odeceixe. -------------------------  
Desta forma proponho as seguintes alterações devidamente 
documentadas nos mapas anexos (mapas número um, dois, 
três e quatro).” ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PASSEAL – ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, 
LDA – CARTÕES DE LIVRE-TRÂNSITO PARA A PRAIA DA 
ARRIFANA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
que Francisco Oliveira, em representação de PASSEAL – 
Animação Turística, Unipessoal, Lda, na qualidade de 
concessionário, vem solicitar a atribuição de dois cartões de 
Livre-Trânsito de acesso à Praia da Arrifana. ------------  
Face ao teor constante na Informação datada de vinte e três 
de Junho do corrente ano, da Secção de Expediente Geral, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um cartão de 
Livre-Trânsito de acesso à Praia da Arrifana, para a viatura 
de matricula oitenta traço zero nove traço EL. ------------  
PONTO DOIS – PLANOS DE PORMENOR DO VALE DA TELHA – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PLANOS DE PORMENOR DO VALE DA TELHA -----------------  
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Um – Considerando que no dia vinte de Abril de dois mil e 
dez, a Câmara Municipal de Aljezur aprovou por unanimidade, 
adjudicar à empresa Parque Expo, por ajuste directo, a 
prestação de serviço de assessoria à elaboração dos Planos 
de Pormenor para a área de Vale da Telha, devidamente 
identificados na proposta de colaboração apresentada por 
aquela empresa; ----------------------------------  
Dois – Atendendo a que no âmbito da instrução do aludido 
processo se verificaram disfunções administrativas de natureza 
formal, de conteúdo mínimo, mas que urge rectificar, a bem 
da sustentação jurídica da aludida prestação de serviço, 
embora em termos de substância se verifique que o processo 
cumpre rigorosamente os pressupostos e os objectivos que se 
prosseguem; -------------------------------------  
Três – Proponho que a Câmara Municipal de Aljezur: ------  
a) – Revogue a deliberação em causa, a fim de se repor o 
formalismo exigido pelo Código dos Contratos Públicos, através 
de novo processo, com a urgência que a elaboração dos 
aludidos planos requer; -----------------------------  
b) – Autorize a abertura do procedimento; --------------  
c) – Determine a elaboração dos instrumentos que lhe 
servem de base técnico-jurídica, nos termos da alínea a), do 
número um, do artigo quarenta, do Código dos Contratos 
Públicos.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
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barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


